
  
  

     
  

  
  
  

  

Referat fra møte i landbruksgruppa  

Tid: 27.06.2022, 10:00 – 11:30. 
Sted: Teams-møte  
 
Til stede:  Nina Lynnebakken, Nannestad (leder) 

Mina Lisa Schou, Ullensaker/Gjerdrum 
Ann-Kathrine Kristensen, Lillestrøm  
Line Gustavsen, daglig leder vannområde (referent) 
 
 

Forfall:  Hans Petter Langbakk, Ullensaker/Gjerdrum 
Ragnhild Aasgaard Lystad, Lillestrøm 
Einar Teslo, Hadeland landbrukskontor 
Ida Frantzen Gjersem, Regionkontor landbruk 
Heidi Engelhardt-Bergsjø, Statsforvalteren 
Asbjørn Dahle, Bondelaget 
 

 
Da det var så få til stede på møtet ble kun et par av sakene på sakslista gjennomført, resten ble 
utsatt til neste møte i september 2022. 
 
 

Saksliste  
Sak nr.   Innhold Ansvar/frist  
09/22 Innkalling, dagsorden og saker til eventuelt   

  
Denne saken utgikk da det ble et uformelt møte.  

 

10/22 Gjennomgang av aktuelle referater 
  
Denne saken ble utsatt til neste møte  

 

 
 
 

11/22 Presentasjon om treplanting langs jordbruksareal 
  
Hans Guthus orienterte om prosjektet langs Hølenvassdraget hvor de har 
plantet ut ca. 2000 trær. Det er over 100 grunneiere langs vassdraget, og de 
fleste ble kontaktet. Noen grunneiere var positive med en gang, mens andre 
måtte jobbes litt med og ble positive etter for eksempel befaring på egen 
eiendom.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trærne ble dyrket på en planteskole, og Guthus kjørte ut trær til alle som 
hadde bestilt. Gårdbrukerne måtte selv stå for utplantingen, men det var en 
relativt grei jobb. 
 
De hadde håpet at det skulle bli plantet ut enda flere trær, men det får 
komme flere i neste runde. 
 
Tips til kontakt med gårdbrukerne: 

- Fokuser på noe de har interesse av for eksempel jakt og fiske, 
insekter o.l. Insekter har mange flere blitt opptatt av de siste årene. 

- Unngå for mye masing. Kan være lurt å ikke be gårdbrukerne ringe 
opp igjen, men heller si at man skal ringe dem opp igjen om en stund. 
(Erfaring fra Hans at ingen ringte tilbake). 

 
Det er også gjort mye på blant annet sjøørret i vassdraget. Det er opprettet 
en egen Facebookside hvor man kan følge med på det som skjer og har 
skjedd. Hølenvassdraget. Ørret, forskning og vannforvaltning. 
 
Det skrives en masteroppgave i naturforvaltning (Universitetet i København) 
om dette. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 
 
 
 
 
 
 
 

12/22 Orienteringer 
 
De fleste orienteringssakene ble utsatt til neste møte. Det ble orientert om 
følgende saker: 
12/22-03 Teams for landbruksgruppa 

- Det er opprettet en egen Teamsgruppe for vannområdet og en egen 
kanal for landbruksgruppa.  

- Det som er aktuelt for flere temagrupper legges under generelt, mens 
det som er i hovedsak aktuelt for landbruksgruppa legges inn i 
kanalen.  

- I kanalen til landbruksgruppa er det foreløpig opprett en mappe 
under filer for presentasjoner fra diverse seminarer. Tips gjerne om 
aktuelle seminarer/kurs som kan legges inn i mappa. 

- Det vil også opprettes en mappe for referater. 
- Under generelt er det opprettet mapper for kantsoner, 

vassdragsovervåking og åpning av bekker. 
- Line inviterer landbruksgruppe inn i Teamsgruppa i etterkant av 

møtet. 
12/22-07 Oppdatering av landbruksareal 

- Styringsgruppa har besluttet at landbruksareal og befolkning skal 
oppdateres i løpet av 2022 og ha effekt fra 2023. Disse tallene 
benyttes til å beregne medlemskontingenten som kommunene 
betaler inn til vannområdet. 

- Line har for de fleste kommunene beregnet fulldyrket mark ved å 
bruke Kostra i Kilden. Det som har vist seg i etterkant er at det 
inkluderer også beitearealer. For noen kommuner stemmer tallet 
forholdsvis overens med tidligere tall, mens for andre blir det en 
økning. Det er usikkert hvordan de gamle tallene har kommet frem, 
så det trengs en diskusjon rundt hva som skal tas med.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Line/1. juli 2022 

https://www.facebook.com/groups/304612291266372


- Det vil bli en diskusjon om dette på neste møte i landbruksgruppa, og 
så får eventuelt nye landbrukstall gjelde først fra 2024. 

 
Vedtak:  

1. Informasjonen tas til orientering. 

2. De gjenstående orienteringssakene utsettes til neste møte. 

13/22 Kartlegging av kantsoner 
 
Det er kun gjennomført kartleggingsmøter med regionkontor landbruk og 
Lillestrøm landbrukskontor. Vi må få på plass møter med resterende 
kommuner. Når alle kommunene er kartlagt må vi ta en større sak på et 
møte, muligens novembermøtet, hvor vi vurderer hvor de viktigste områdene 
som må prioriteres først er, og hvordan vi skal gå frem videre. 
 
Vedtak: Møtedatoer for kartlegging av kantsoner må komme på plass i 

september og oktober. 

 
 
 
 
 
 
 
 
15. september 2022 
 

14/22 Temakvelder om å bygge kunnskap om kompostering 

 

Tidspunkt for når møtene skal avholdes ble diskutert. Med tanke på budsjett 

for å få avholdt 3 møter er høsten 2022 best, men med tanke på lokale og få 

alt på plass kan januar 2023 være bedre. Mina Lisa sjekker opp om det er 

ledig i kommunestyresalen i Ullensaker i oktober/november 2022. 

Lillestrøm er også aktuell lokalitet, der kan møtet avholdes enten på rådhuset 

i Lillestrøm eller på Fet kommunehus.1  

 

Om kurset skal være likt som det som ble avholdt av regionkontor landbruk 

må det være på dagtid. Da vil vi ikke nødvendigvis få med oss hesteeiere. En 

løsning er at et møte i sør og et i nord holdes på dagtid, mens et «i midten» 

avholdes på kveldstid. Dette møtet må i så fall tilpasses slik at det ikke blir 

mer en ca. 3 timer langt. 

 

De personene som deltok på kurset i regi av regionkontor landbruk må 
kontaktes. Rebecca Bond har sluttet hos VitalAnalyse. Øystein Haugerud 
(pensjonist) eller landbruksrådgivningen kan være aktuelle.2  
Er det aktuelt at Hektner Maskin stiller på disse møtene også? Vi kan høre 
med landbruksrådgivningen om de kjenner noen andre. 
 
Når det gjelder de andre på programmet hører Line med Ida om hun vet om 
disse kan være aktuelle også for våre møter. 
 

Vedtak: Det jobbes videre med program og møtedatoer frem til neste møte i 

september. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/22 Runde rundt bordet 

 

 

 
1 Etterskrift: Storsalen i Fet kommunehus har en noen ledige dager i oktober, og er stort sett ledig i november. 
2 Etterskrift: VitalAnalyse har en ny ansatt, Kristian Ormset. Kan eventuelt kontakte ham og høre om han kan 
holde innlegg. 



Denne saken ble utsatt til neste møte. 

 

16/22 Møteplan 2022 

 

Denne saken ble ikke tatt da det var for få på møtet. Dato for neste møte 

avklares i etterkant av møtet. 

 

 

  Eventuelt  
 
Ingen saker til eventuelt.  

  

 


